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Naše čj.: MUSP 96868/2018 

Naše sp. zn.: 96864/2018 TAJ/PECH *MUSPX01XHO9S* 

 

U S N E S E N Í  

z 100. schůze Rady města Šumperka ze dne 27. 9. 2018.  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

4888/18  Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4141/18, 4184/18, 4244/18, 4363/18, 4373/18, 4374/18, 4375/18, 4376/18, 

4396/18, 4462/18, 4463/18, 4464/18, 4465/18, 4466/18, 4467/18, 4468/18, 

4469/18, 4470/18, 4471/18, 4472/18, 4473/18, 4474/18, 4476/18, 4477/18, 

4486/18, 4491/18, 4519/18, 4520/18, 4521/18, 4522/18, 4523/18, 4524/18, 

4525/18, 4526/18, 4527/18, 4528/18, 4529/18, 4621/18, 4660/18, 4661/18, 

4670/18, 4679/18, 4680/18, 4681/18, 4682/18, 4701/18, 4702/18, 4715/18, 

4724/18, 4725/18, 4726/18, 4727/18, 4731/18, 4744/18, 4747/18, 4749/18, 

4750/18, 4751/18, 4752/18, 4753/18, 4754/18, 4755/18, 4756/18, 4757/18, 

4759/18, 4761/18, 4765/18, 4766/18, 4767/18, 4768/18, 4769/18, 4770/18, 

4773/18, 4776/18, 4777/18, 4778/18, 4779/18, 4780/18, 4783/18, 4784/18, 

4787/18, 4790/18, 4792/18, 4793/18, 4800/18, 4801/18, 4809/18, 4810/18, 

4811/18, 4813/18, 4814/18, 4816/18, 4817/18, 4823/18, 4824/18, 4825/18, 

4826/18, 4827/18, 4828/18, 4829/18, 4830/18, 4831/18, 4832/18, 4833/18, 

4835/18, 4839/18, 4840/18, 4842/18, 4843/18, 4846/18, 4847/18, 4848/18, 

4849/18, 4850/18, 4851/18, 4852/18, 4853/18, 4860/18, 4861/18, 4865/18, 

4868/18,    4869/18,   4881/18,   4882/18,    4883/18. 

 

4889/18  Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

  3968/17 do 30.09.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

  4411/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4412/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4413/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4414/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4415/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4416/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4417/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4656/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4657/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4658/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  4781/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

  4782/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 
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4890/18  Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4475/18 

ruší 

usnesení RM č. 4475/18 z důvodu úmrtí nájemce bytu. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4891/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XV roku 2018  

příjmy ve výši:           3.204 tis. Kč 

výdaje ve výši            6.529 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   635.114 tis. Kč 

výdaje celkem:  757.124 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  783.084 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      774.578 tis. Kč 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4892/18 Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Energetické úspory budovy 

jídelny ZŠ Vrchlického“ zhotovitelem akce uchazeče LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 462/47, 

Olomouc, IČO 25904116.  Nabídková cena je 7.979.863,-- Kč bez DPH, tj. 9.655.634,-- Kč vč. 

DPH. 

Termín:  01.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4893/18  Cyklostezka Bratrušov 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Cyklostezka Bratrušov“ 

zhotovitelem akce uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO 60838744.  

Nabídková cena je 18.862.023,88 Kč bez DPH, tj. 22.823.048,89 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  01.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4894/18  Sportovně – rekreační areál Benátky – herní prvek 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na dodavatele herního prvku do 

Sportovně – rekreačního areálu Benátky   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                   Ing. Eva Mičkechová 

                                

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková,  

                             Ing. Veronika Hošková 
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   minimální seznam zájemců ve složení: 

Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov,  IČO 27738795 

Tomovy parky Group s.r.o., Radvánovice 123, 511 01 Karlovice, IČO 02219182 

ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice, IČO 25178644  

PROLEMAX s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO 26342057 

HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO 26723727  
hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 28354303 

 

Termín:  01.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4895/18 Společenské středisko Sever - výtah 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele výtahu k objektu 

Společenské středisko Sever   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                   Mgr. Miroslav Adámek 

                

                 

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek,  

                             Ing. Pavla Skálová 

                      

   minimální seznam zájemců ve složení: 

   OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO 42324254 

LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČO 26845687 

KONE a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 00176842 

Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČO 13582101 

Výtahy TEMPÍR s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČO 28566637 

 

Termín:  01.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4896/18  Most Tylova M1 - Šumperk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby: Most 

Tylova M1 – Šumperk 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků  

členové: 1. místostarosta, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, 

                   Ing. Eva Nádeníčková 

  

náhradníci: 2. místostarosta, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,          

                   Ing. Lenka Salcburgerová 

 

minimální seznam uchazečů: 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 

SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671 

 

Termín:  29.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4897/18  Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 

vypsání otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: Přestupní terminál 

Šumperk. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný,      

               Ing. Eva Nádeníčková 

    

    náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,     

                  Ing. Lenka Salcburgerová, 

 

Termín:  10.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4898/18  MJP - plán zimní údržby 2018/2019 

schvaluje 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2018/2019 dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4899/18  MJP - úhrada za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk 

(pozemek pod Domem kultury v Šumperku) 

schvaluje 

úhradu částky 360.000,-- Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých) Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,        

IČO 69797111, za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk (pozemek pod 

Domem kultury v Šumperku) v období od 01.01.2018 do 28.08.2018. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4900/18  MJP – vynětí splaškové kanalizace a vodovodu ze správy společnosti ŠPVS, a.s. 

schvaluje 

 vynětí splaškové kanalizace a vodovodu, a to: 

 

1) vodovod Horní Temenice s příslušenstvím dle stavebního povolení Okresního úřadu –  

referátu životního prostředí čj. Voda 1532/2/R-163/2001, 2002-Kl-El-231/2 ze dne 

31.05.2002 

2) Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 

[od Š1 po Š37f], A4,A4-1, A5, A6, A6-1, A7-1, Aa, A8, A9, A12, A13, B) na pozemcích v k.ú. 

Dolní Temenice a Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 

– odboru životního prostředí čj. ŽPR-1636/R-124/2005-Ing.Pu ze dne 28.07.2005 

3) Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 

[Š37f-A85], A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, 

A29, A30, A31, A32, A33, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, 
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A47) v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – 

odboru životního prostředí čj. ŽPR-2556/R-185/2005-Ing.Pu ze dne 21.10.2005 

4) horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 dle kolaudačního rozhodnutí Městského 

úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 

Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2825/R-206/2005-Ing.Tu ze dne 

02.12.2005 

5) SO-01 distribuční řady + výtlak HTP – část vodovodního řadu V-5 a SO-03 zrychlovací 

čerpací stanice na p.č. 296 v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského 

úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 

Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2974/R-223/2005-Ing.Tu ze dne 

19.12.2005 

6) splašková kanalizace SO-03 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na 

pozemcích v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačních rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 

– odboru životního prostředí čj. ŽPR-166/R-189/2005-Ing.Já ze dne 03.11.2005 a čj. ŽPR-

2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30.11.2005 

7) vodovod SO-04 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na pozemcích 

v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru 

životního prostředí čj. ŽPR-2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30.11.2005 

8) splaškovou kanalizaci (dílčí část: stoka A [ Š85 po Š94], A1,A3, A3-1, A3-1-1, A10, A10- 1, 

A11, A34, A34-1, A48) na pozemcích v k.ú.  Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí 

Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 142621/2006 ŽPR/IVPU, 

č.j. MUSP 189327/2006 ze dne 30.11.2006 

9) horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 – vodovod – vodovodní řad V-P-1 dle 

kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí 

„Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temenec“, 

sp.zn. 124501/2006 ŽPR/ALTU, čj. MUSP 164547/2006 ze dne 20.10.2006 

10) vodovod a  splaškovou  kanalizaci v lokalitě Panorama II v Šumperku, na kterou byl vydán 

kolaudační souhlas s užíváním stavby  MěÚ Šumperk, odborem životního prostředí, dne 

14.08.2013 pod č.j. MUSP 64750/2013, sp.zn.: 59701/2013 ŽPR/ALTU 

11) vodovodní řad a splašková kanalizace situované na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 1070/3, 

p.č. 1316/7 a p.č.  1316/11 v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 

23.07.2014 vydán Městským úřadem v Šumperku, odborem životního prostředí, 

kolaudační souhlas č.j. MUSP 69447/2014, sp.zn.63375/2014 ŽPR/IVPU 

 
 

ze správy společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem 

Šumperk, Jílová 6, IČO 47674911, a to s ohledem na nepeněžitý vklad předmětné splaškové 

kanalizace a vodovodu do majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,     

IČO 47674954. K vynětí ze správy společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, a.s., dojde po realizaci nepeněžitého vkladu do majetku společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4901/18  MJP – pacht – část p.p.č. 1268/44 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

05.09.2018 do 21.09.2018 dle usnesení rady města č. 4814/18 ze dne 30.08.2018, schválit 

pacht části p.p.č. 1268/44 o výměře 6250 m2 v k.ú. Šumperk za účelem zemědělského 

využití, za podmínek:  

- pachtýř: Bludovská a.s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČO 25836498 

- sazba pachtovného: min. 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro 

dané katastrální území dle vyhlášky ČR – Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 

pro daný rok 

- doba pachtu: určitá od 01.10.2018 do 30.09.2019 
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- pachtýř uhradí pachtovné nejpozději do 31.03.2019 

 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4902/18  MJP – prodej pozemku pod domem Bohdíkovská 8 a zahrady k domu 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk prodat st.p.č. 54/1 o výměře 834 m2 a p.p.č. 126 o 

výměře 548 m2 oba v k.ú. Horní Temenice za nabízenou kupní cenu celkem 200.000,-- Kč. 

Důvodem rozhodnutí ponechat si shora uvedené pozemky ve vlastnictví je skutečnost, že 

nabízená kupní cena  neodpovídá  výši obvyklé kupní ceny a z důvodu zatížené nemovitosti 

exekucemi  - stavba s č.p. 2191, Šumperk umístěné na st.p.č. 54/1 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4903/18  MJP – prodej pozemku pod domem Bohdíkovská 8 a zahrady k domu 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk pronajmout  část st.p.č. 54/1 o výměře  cca 800 m2 a 

části p.p.č. 126 o výměře cca  440 m2 oba v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 

- sazba nájemného: dohodou 6.200,-- Kč/celek/rok 

- nájemné na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

- s povinností úhrady nájemného ode dne uzavření nájemní smlouvy 

 

Termín:  15.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4904/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3877, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: P. R., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 



 

7|39 

RM 100 – 27.09.2018 

4905/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3878, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: A. K., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4906/18 MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3876, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: T. R., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4907/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3875, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: V. a V. V., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 
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- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4908/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3874, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: M. a H. P., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4909/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3872, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: M. K., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4910/18  MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes p.p.č. 1564/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st.p.č. 3871, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. 

Šumperk. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: J. V., bytem Vikýřovice. 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

- oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4911/18 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1233/2 a st.p.č. 1772/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1233/2 o výměře 295 m2 a st.p.č. 1772/2 o výměře 

75 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu 

práva do katastru  

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve             

12 splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny,  a vlastnické právo k 

pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 

sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude 

rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu 

prodávajícímu jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje 

- v případě sjednání služebnosti spočívající v právu  cesty a stezky pro oprávněného 

vlastníka st.p.č. 1231 a st.p.č. 1232 v k.ú. Šumperk bude uznána kupujícím sleva 

z kupní ceny ve výši odpovídající výši uhrazené částky za zřízení příslušné služebnosti  

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- nabídka platí do 31.12.2018 

 

Termín:  10.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4912/18 MJP – zřízení věcného břemene u domu Tolstého 2, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti: 

- inženýrské sítě pro uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky přes p.p.č. 

1412/2  v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka  

- užívat část pozemku p.č. 1412/2 v k.ú. Šumperk pro účely správy pozemku st.p.č. 

1579 , jehož součástí je stavba domu č.p. 1438,  Šumperk (adresní místo Tolstého 2, 

Šumperk)  

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,            

IČO 00303461. 

Oprávněnými z věcného břemene: vlastníci st.p.č. 1579 v k.ú. Šumperk, jmenovitě J. B., L. K., 

L. N. a L. S., všichni bytem Šumperk, L. D., bytem Rapotín, Š. H., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou pro jednotlivé oprávněné 

100,-- Kč + DPH v platné výši   
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- oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrických 

plánů vyznačení průběhu jednotlivých služebností 

- oprávnění uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4913/18 MJP – výpůjčka – zahrada za domem s pečovatelskou službou při ul. Bohdíkovské 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

05.09.2018 do 21.09.2018 dle usnesení rady města č.4810/18 ze dne 30.08.2018, vypůjčit 

část st.p.č. 171 o výměře cca 710 m2 a část p.p.č. 142/2 o výměře cca 1430 m2, včetně 

zahradního altánu  v k.ú. Horní Temenice za podmínek:  

- účel výpůjčky: v rámci zkvalitnění veřejných služeb pro obyvatele vybudování zahrady 

k domu s pečovatelskou službou při ul. Bohdíkovská 24 v Šumperku (část zahrady 

pracovní, relaxační a klidová) 

- doba výpůjčky: neurčitá se závazkem půjčitele zachování sjednané doby výpůjčky 

nejméně do doby udržitelnosti min. 5 let od provedení poslední platby dotace ze strany 

poskytovatele dotace 

- vypůjčitel zahradu vybuduje výhradně na své náklady 

- vypůjčitel si zajistí zdroj vody na udržování předmětu výpůjčky 

- půjčitel si vyhrazuje právo užívat předmět výpůjčky, včetně nově vybudovaných 

zahradních prvků pro obyvatele objektu s pečovatelskou službou na st.p.č. 171 v k.ú. 

Horní Temenice 

- půjčitel se zavazuje, že vydá souhlas s technickým zhodnocením předmětu výpůjčky 

v rámci uzavřené smlouvy o výpůjčce  

- nedílnou součástí výpůjčky bude zpracovaná dokumentace k vytvoření pracovní a 

relaxační a klidové zóny na předmětu výpůjčky. 

 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4914/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Temenická, parc. 

104/16, VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, parc. 104/16, VNk“ na 

pozemku p. č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice – nové podzemní vedení VNk v délce cca 27 m. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                  

IČO 24729035. 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.06.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4915/18 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12N12/63 a dohoda o ukončení nájemní 

smlouvy č. 12N12/63 uzavřené s ČR – Státním pozemkovým úřadem 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12N12/63 uzavřené dne 11.01.2012 mezi městem 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem a ČR – 

Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00,         

IČO 01312774, jako pronajímatelem, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu od 

29.05.2018 pouze na pozemky p.č. 1303/4 a p.č. 2111/2, oba v k.ú. Šumperk a na základě 

toho i změna výše ročního nájemného na částku 480,-- Kč. Ostatní ustanovení nájemní 

smlouvy č. 12N12/63 se nemění. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4916/18  MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12N12/63 a dohoda o ukončení nájemní 

smlouvy č. 12N12/63 uzavřené s ČR – Státním pozemkovým úřadem 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 12N12/63 uzavřené dne 11.01.2012 mezi 

městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem a 

ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, 

IČO 01312774, jako pronajímatelem, a to k datu 30.09.2018. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4917/18  MJP – správa majetku – sleva z nájmu – byt v budově Základní školy Šumperk 

schvaluje 

slevu ve výši 100% z jedné měsíční splátky celkového nájemného pro nájemce bytu v budově 

Základní školy Šumperk, z důvodu opravy vodoinstalace a odpadů a instalace rozvodů TUV, 

realizované v období 01.07.2018 – 31.08.2018. Sleva bude uplatněna nejpozději do 

31.12.2018. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4918/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                         

č. SML/2017/0096/OSM uzavřené dne 30.03.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                           
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a M. N., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Hl. třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  01.01.2019  do   30.06.2019. 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4919/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0013/2015 uzavřené dne  14.10.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Ď., jako 

nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2018  do   31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4920/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0026/2014 uzavřené dne  22.10.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.12.2018 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4921/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2017/0355/OSM uzavřené dne  19.05.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                      

a V. N., jako nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2019  do  30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4922/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0037/2014  uzavřené dne  22.12.2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. V., jako nájemcem 

bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.01.2019  do 31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4923/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0038/2014  uzavřené dne  19.12.2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Ch., jako 

nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

3 bude prodloužení doby nájmu  od 01.01.2019  do   31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4924/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2017/0621/OSM  uzavřené dne  25.10.2017  mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                      

a P. S., jako nájemcem bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4925/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2017/0622/OSM  uzavřené dne  25.10.2017  mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                      

a K. M., jako nájemcem bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 01.11.2018  do 31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4926/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0039/2014  uzavřené dne  29.12.2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. M., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2019  do  31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4927/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0028/2014 uzavřené dne 13.10.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
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364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. H., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu  od  01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4928/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0015/2015 uzavřené dne 02.11.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. H., jako 

nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  01.12.2018  do  30.11.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4929/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č.  PŘ/0001/2015  uzavřené dne 11.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                

a M. A., jako nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4930/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č.  N/0032/2015  uzavřené dne 30.10.2015  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. D., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu  od  01.01.2019  do  30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4931/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0009/2014 uzavřené dne 01.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                            

a I. O. R., jako nájemkyní bytu  v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu  od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4932/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0041/2014 uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a G. H., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od  01.01.2019  do  31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4933/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0030/2014 uzavřené dne 16.10.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. D., jako 

nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4934/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0031/2014 uzavřené dne 18.11.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. S., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu  od  01.12.2018  do  30.11.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4935/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 9 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0001/2015 uzavřené dne  20.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., jako 

nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 9 

bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2019  do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4936/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0014/2015  uzavřené dne  14.10.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. J., jako nájemkyní 
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bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4937/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0032/2014 uzavřené dne  31.10.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Ř., jako nájemcem 

bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.11.2018  do  30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4938/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2016/0484/OSM uzavřené dne  10.10.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. P., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu  od 01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4939/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0012/2015  uzavřené dne  18.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. S., jako nájemcem 

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.01.2019  do  31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4940/18 MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0025/2015 uzavřené dne  29.05.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. Š., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.01.2019 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4941/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2017/0695/OSM uzavřené dne 07.12.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                

aj. V., jako nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 01.01.2019  do   31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4942/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0037/2015 uzavřené dne 21.10.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., jako nájemcem 

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 

prodloužení doby nájmu  od 01.11.2018  do  31.10.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4943/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0033/2014  uzavřené dne 13.11.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 

bude prodloužení doby nájmu od 01.12.2018 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4944/18  MJP -  bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                              

č. SML/2017/0098/OSM uzavřené dne  29.03.2017  mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                    

a  L. K., jako nájemcem služebního bytu v budově školy Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2  bude prodloužení doby nájmu  od  01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4945/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a A. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 
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Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4946/18  MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 na ulici Jeremenkova 1571/19 v Šumperku, mezi 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a E. M., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.112018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4947/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

podat k Okresnímu soudu v Šumperku žalobu o vyklizení bytu na ulici Zahradní v Šumperku, 

jehož nájem skončí uplynutím doby k 31.10.2018, pro R. a M. S., bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4948/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Hlavní třída 2/23 v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a P. G., bytem Lanškroun, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                      

01.11.2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4949/18  MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a J. V., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 

Podmínky:  

Nájemní smlouva na dobu neurčitou počínaje dnem  01.10.2018, nájemné ve výši               

47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4950/18  MJP – správa majetku – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí – nebytové 

prostory Gen. Svobody 7 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č. SML/2018/0143/OSM ze  

dne 23.03.2018 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,         

IČO 00303461, jako budoucí pronajímatel na straně jedné a Petrem Zaoralem, bytem Malá 

3006/3, Šumperk, IČO 68195311, jako budoucí nájemce. Dodatkem dojde k posunutí 

termínu provedení stavebních úprav z původního termínu do 31.08.2018 na nový termín do 

31.12.2018. Ostatní ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě č. SML/2018/0143/OSM se 

nemění. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4951/18  MJP – správa majetku – „Bohdíkovská 24, Šumperk – výměna výtahu“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na provedení výměny výtahu v domě Bohdíkovská 

24, Šumperk se zhotovitelem VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 

Brno, PSČ 617 00, IČO 28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 

1.245.585,00 Kč bez DPH, tj. 1.432.422,75 Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelné 

údržby a servisu výtahu je 150,00 Kč bez DPH měsíčně, tj. 172,50 Kč včetně DPH měsíčně. 

Délka záruční doby je 72 měsíců. 

 

Termín:  05.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4952/18  MJP – změna termínu nájemce bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4760/18 ze dne 16.08.2018 spočívající ve změně data ukončení 

stávající nájemní smlouvy s paní V. H. k bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk a změně 

účinnosti nové nájemní smlouvy k předmětnému bytu s paní I. K. tak, že RM schvaluje uzavřít 

dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku ke dni 30.11.2018 

s nájemcem V. H., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.12.2018, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s I. K., bytem Libáň, Staré Hrady. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4953/18 MJP – zveřejnění změny smlouvy o výpůjčce OBCH/0096/2014 – výpůjčka pozemků 

v k.ú. Nový Malín v areálu letiště 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o výpůjčce č. OBCH/0096/2014 ze dne 

28.08.2014, uzavřenou mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Aeroklub Šumperk z.s., se 

sídlem Nový Malín č.p. 524, PSČ 788 03, IČO 00535028, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem 

je výpůjčka pozemků p.č. 2435, p.č. 2436, p.č. 2437, p.č. 2438, část p.č. 2439, část p.č. 

2444/1, p.č. 2440, p.č. 2441, p.č. 2442, p.č. 2443, vše v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště) 

včetně všech součástí a příslušenství, za účelem provozování vnitrostátního letiště.   
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Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k zúžení předmětu výpůjčky o části pozemků p.č. 2440, p.č. 

2442, p.č. 2439 a p.č. 2444/1 o celkové výměře 320 m2 (dle GP pozemek označen jako p.č. 

2440 ostatní plocha/jiná plocha), vše v k.ú. Nový Malín.  

 

Smlouva o výpůjčce bude změněna dodatkem č. 1. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4954/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

bere na vědomí 

odstoupení FORTEX-AGS, a.s. od svého záměru odkoupit pozemky v lokalitě PZ IV v k.ú. 

Šumperk. 

4955/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

ukládá 

odboru MJP projednat vhodné umístění jednotlivých investorů v PZ IV v k.ú. Šumperk. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4956/18  MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) + souhlas s podnájmem 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. MP 10/2004 uzavřené mezi městem Šumperk, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností 

Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, jako 

nájemcem. Dodatkem dojde k zúžení předmětu nájmu, a to o část  pozemku p.č. 1257/51 o 

výměře cca 220 m2 (plocha pod letní zahrádkou a prodejním stánkem u Ubytovny Sport 

v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) a  o část  pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 250 m2 

(plocha určená pro parkovací stání u Ubytovny Sport  v areálu Tyršova stadionu v Šumperku). 

V ostatním zůstává nájemní smlouva č. MP 10/2004, ve znění dodatku č. 1 beze změny. 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4957/18  MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) + souhlas s podnájmem 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 250 m2 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Účel:  vybudování a následné provozování parkovacích stání pro osobní 

automobily určeného výlučně pro provoz Ubytovny Sport 

  

Cena nájmu:  55,--Kč/m2/rok + případná platná sazba DPH 

 

Doba nájmu:  určitá do 30.09.2033 

 

Termín:  02.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4958/18  MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) + souhlas s podnájmem 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

05.09.2018 do 21.09.2018  dle usnesení rady města č. 4835/18 ze dne 30.08.2018, 

pronájem části pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Šumperk, dle předloženého 

materiálu. 

 

Pronajímatel:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk,  

IČO 00303461 

 

Nájemce:  ROBANO s.r.o., se sídlem Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk,  

IČO 02780577 

 

Účel nájmu:  fungování zahrádky restaurace Ubytovny Sport a prodejního stánku 

  

Cena nájmu:  55,--Kč/m2/rok + případná platná sazba DPH 

 

Doba nájmu:  určitá od 01.10.2018 na dobu 15-ti let 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4959/18  MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) + souhlas s podnájmem 

souhlasí 

s podnájmem části pozemku p.č. 1257/51  v k.ú. Šumperk (plocha tří tenisových kurtů a 

strojovny v areálu Tyršova stadionu v Šumperku u Ubytovny Sport), pronajaté společnosti 

Podniky města Šumperka, a.s., pro podnájemce ROBANO s.r.o., se sídlem Žerotínova 830/63, 

787 01 Šumperk, IČO 02780577 za podmínek: 

 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemné bude příjmem nájemce 

- doba podnájmu : s účinností od 01.10.2018 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4960/18  MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) + souhlas s podnájmem 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu č. MP 10/2004 ze dne  

09.04.2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou mezi městem Šumperk jako 

pronajímatelem a společností Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, 

Šumperk, IČO 65138163, jako nájemcem,  jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 

1257/51 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a příslušenství, za účelem ve smlouvě 

uvedených.  
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Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení doby nájmu, a to do 30.09.2033,  a dále 

k úpravě a zvýšení nájemného s účinností od 01.04.2019, a to na částku 55 Kč/m2  z 

komerčně využívaných ploch, tj. 1.800 m2 za tři tenisové kurty + 24,75 m2 za strojovnu 

k nafukovací hale, přičemž venkovní kurt bude v provozu pouze v letním období od dubna do 

září daného roku, tzn. roční nájemné placené PMŠ městu Šumperk bude s účinností od 

01.04.2019 činit 50.180,63 Kč (pronájem tří tenisových kurtů /1.800 m2/ a strojovny /24,75 

m2/ v období od dubna do září) a 33.680,63 Kč (pronájem dvou tenisových kurtů v nafukovací 

hale /1.200 m2/ a strojovny /24,75 m2/ v období od října do března), tedy celkem nájemné za 

komerčně užívané plochy ve výši 83.861,26 Kč ročně + paušální nájemné (ve stávající výši) 

1.000,-- Kč ročně za okolní plochy komerčně nevyužívané. 

 

V ostatním se nájemní smlouva č. MP 10/2004 ve znění pozdějších dodatků nemění. 

 

Nájemní smlouva č. MP 10/2004 bude změněna dodatkem. 

 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4961/18 MJP – prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk 

ve vnitrobloku při ul. Komenského 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

04.12.2017 do 20.12.2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 ze dne 30.11.2017, schválit 

prodej st.p.č. 1839/3 o výměře 346 m2, p.p.č. 150/4 o výměře 386 m2, p.p.č. 150/2 o 

výměře 240 m2 (dle GP p.p.č. 150/4 o výměře 348 m2, p.p.č. 150/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 

150/7 o výměře 102 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 138 m2, p.p.č. 3300 o výměře 14 m2 a 

st.p.č. 1839/3 o výměře 332 m2) vše v k.ú. Šumperk. 

Kupující:  

- Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1603 Šumperk, Komenského 14, se sídlem 

Šumperk, Komenského 1603/14,78701 Šumperk, IČO 268 06 975 - p.p.č. 150/4 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6  

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1655 Šumperk, se sídlem Komenského 

1655/16,78701, Šumperk, IČO 258 79 430 - p.p.č. 150/2 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300  

- Společenství vlastníků domu č.p. 1595 Šumperk, Komenského 18, se sídlem 

Komenského 1595/18, 78701 Šumperk, IČO 066 55 785 – spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/2  na st.p.č. 1839/3 

- Společenství vlastníků jednotek domu Dr. E. Beneše 9, Šumperk, se sídlem                

Dr. E. Beneše 1596/9, 78701 Šumperk, IČO 267 90 963 - spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/2  na st.p.č. 1839/3 

  

   Podmínky prodeje:  

- kupní cena je stanovena na původní označení pozemků u  

- p.p.č. 150/4 - pozemek pod drobnou stavbou a pozemek u domu, který není 

omezen vjezdem do garáží 400,-- Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží  

100,-- Kč/m2 

- p.p.č. 150/2 - pozemek u domu, který není využíván ke vjezdu do garáží 400,-- 

Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží  100,-- Kč/m2 
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- st.p.č. 1839/3 v k.ú. Šumperk: 300,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena 

obvyklá z důvodu vyvolané investice na zpřístupnění pozemku (odkoupení 

spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru a části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk)  

- účel prodeje: zázemí k domům  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4962/18  MJP – prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk 

ve vnitrobloku při ul. Komenského 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

04.12.2017 do 20.12.2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 ze dne 30.11.2017, schválit 

prodej nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk, včetně  podílu o velikosti 

541/10000 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk a spoluvlastnického podílu o velikosti 541/10000 

na společných částech domu s č.p. 1655 v obci a k.ú. Šumperk. 

Kupující:  

- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1603 

Šumperk, Komenského 14, se sídlem Šumperk, Komenského 1603/14,78701 

Šumperk, IČO 268 06 975  

- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1655 

Šumperk, se sídlem Komenského 1655/16,78701, Šumperk, IČO 258 79 430 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ Společenství vlastníků domu č.p. 1595 Šumperk, 

Komenského 18, se sídlem Komenského 1595/18, 78701 Šumperk, IČO 066 55 785  

- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ Společenství vlastníků jednotek domu Dr. E. Beneše 

9, Šumperk, se sídlem Dr. E. Beneše 1596/9, 78701 Šumperk, IČO 267 90 96 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: dohodou 20.000,-- Kč 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- účel prodeje: zajištění vjezdu do vnitrobloku domů Komenského 14,16 a 18 a 

Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

- prodej bude realizován společně s prodejem souboru pozemku ve vnitrobloku 

domů Komenského 14,16 a 18 a Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

- v souladu s dohodou všech kupujících budou podmínky následné správy a údržby 

předmětu prodeje doplněny v rámci ujednání kupní smlouvy 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4963/18  MJP – nová výsadba na hlavním průtahu městem a kruhovém objezdu Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy, případně objednávky na výsadbu cibulovin a trvalek hlavního průtahu ulice 

Jesenické a kruhového objezdu na příjezdu do Šumperka, se společností Terracottem CZ s.r.o., 

se sídlem Václavov 730/1, Miroslav 671 72, IČO 269 75 319, která jako jediná v ČR 

zprostředkovává výsadbu prováděnou dle rastru strojově, za nabídkovou cenu ve výši 

587.597,50 Kč bez DPH, tj. 710.992,97 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4964/18  MJP – obnova mobiliáře na hřbitově v Šumperku a Temenici 

schvaluje 

nákup nového mobiliáře na hřbitov v Šumperku a Temenici, z důvodu špatného stavu 

současného vybavení, max. do výše 900.000,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  23.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4965/18 MJP – hřbitov – cena za vsyp na malé vsypové loučce 

schvaluje 

cenu 1.000,-- Kč včetně DPH za vsyp bez účasti pozůstalých a cenu 2.000,-- Kč včetně DPH 

s účastí pozůstalých na malé vsypové loučce na hlavním hřbitově v Šumperku. 

 

Termín:  01.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4966/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 29.04.2004, dodatku č. 3 ze dne 

15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 13.12.2007, dodatku č. 5 ze dne 12.12.2013 a dodatku     

č. 6 ze dne 23.03.2017. 

 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4967/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2007, dodatku č. 3 ze dne 

12.12.2013 a dodatku č. 4 ze dne 23.03.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4968/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 13.12.2007, dodatku č. 3 ze dne 

12.12.2013, dodatku č. 4 ze dne 19.06.2014, dodatku č. 5 ze dne 19.03.2015 a dodatku     

č. 6 ze dne 23.03.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4969/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2004, dodatku č. 3 ze dne 

15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 19.10.2006, dodatku č. 5 ze dne 13.12.2007, dodatku č. 6   

ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 7 ze dne 23.03.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4970/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 06.03.2003, dodatku č. 2 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 3 ze dne 

13.12.2007, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 5 ze dne 19.06.2014 a dodatku     

č. 6 ze dne 23.03.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4971/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o., 

IČO 00852091, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 26.11.2004, 

dodatku č. 3 ze dne 09.06.2005, dodatku č. 4 ze dne 14.04.2011, dodatku č. 5 ze dne 

12.12.2013 a dodatku č. 6 ze dne 21.06.2018. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4972/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o., 

IČO 60801085, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 26.11.2004, 

dodatku č. 3 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 5 ze dne 

24.04.2014. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4973/18  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Kino Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3,  

IČO 00851400, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.01.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013, 

dodatku č. 3 ze dne 23.03.2017 a dodatku č. 4 ze dne 15.06.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4974/18  Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období podzimních 

prázdnin ve dnech 29. – 30.10.2018 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 

podzimních prázdnin v pondělí 29.10.2018 a v úterý 30.10.2018. 

 

4975/18  Změna organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk, Šumavská 

21 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk,  

Šumavská 21, IČO 00852287. 

 

   

4976/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30  

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové  

výši 180 tis. Kč. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4977/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu školy, v 

celkové výši do 180 tis. Kč. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4978/18  Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na vybudování nové studny – TZ 

Krásné, Hraběšice, v celkové výši do 130 tis. Kč. 

 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4979/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů,  

a to na pořízení software pro Selfcheck včetně SIP2 protokolu – modul pro půjčování i vracení 

knih, v celkové výši do 146 tis. Kč. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4980/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 0085091, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 130 tis. Kč. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4981/18  Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2018 (dodatek) 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2 k odpisovému 

plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 6.190,-- Kč. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4982/18  Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2018 (dodatek) 

schvaluje 

Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu s § 31 odst. 

1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
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dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 

8.016,-- Kč. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4983/18 Příspěvkové organizace města Šumperka - pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 

než 100 hodin do 30.06.2019 organizacím FbC ASPER Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s. a 

fyzické osobě – L. K., Šumperk. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4984/18 Příspěvkové organizace města Šumperka - pronájmy 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 

do 30.06.2019 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 

logopedické Schola Viva, o.p.s., Šumperk. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4985/18 Příspěvkové organizace města Šumperka - pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2019 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk, KRAV 

MAGA Těšetice, Ústín a fyzické osobě – Z. P., Šumperk. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4986/18 Příspěvkové organizace města Šumperka - pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2019 organizacím Gymnastický klub Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s., 

Fotbalový klub Šumperk, z.s., KRAV MAGA IKMF CZ Praha, z.s. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4987/18 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63, Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 a Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  

p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   

č.p. 870/63 na pozemku p.č. st. 1048 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 

v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 

870/63, PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2019 do 31.12.2019 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4988/18 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63, Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 a Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  

p.č. st. 2199 v k.ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        

na pozemku p.č.st. 2247 v k.ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 

uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 

1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2019 do 31.12.2019 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4989/18 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63, Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 a Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku 

p.č.st. 569 v k.ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných 

zdrojů (laboratoř v budově č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 587 

hospodářská budova – přízemí,  školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská budova – 

přízemí) , za těchto podmínek: 
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pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 

587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2019 do 31.12.2019 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4990/18 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o schválení rozpočtu projektu 

schvaluje 

Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994, 

rozpočet projektu „Přírodní zahrada v MŠ Pohádka Šumperk“ dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4991/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k podání žádosti 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, o dotaci 

z rozvojového programu vyhlášeného MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 

soutěžích ve školním roce 2017/2018 –„Excelence základních škol 2018“ 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4992/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k podání žádosti 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníku Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o dotaci z výzvy MŠMT – výzva  

č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4993/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k podání žádosti 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníku Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o poskytnutí podpory v rámci 

Národního programu Životního prostředí, výzva č. 5/2018, prioritní oblast 6. Enviromentální 

prevence, podoblast 6.1.F – Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových 

programů. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4994/18 Vánoční trhy 2018 

schvaluje 

koncepci vánočních akcí pro rok 2018. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4995/18 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Šumperský okrašlovací spolek Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO 05119049, 

- 28.09.2018 (pátek): Promítání letního kina, ul. Polská a Na hradbách, od 18:00 do 

22:00 hod. 

 

   Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, 

- 30.11.2018 (pátek) - 24.12.2018 (pondělí): Vánoce na točáku, ul. Gen. Svobody od 

09:00 do 21:00 hod., pouze v pátky a v den svatého Mikuláše do 23:00 hod., dne 

24.12.2018 bude prodej ukončen ve 14:00 hod. 

- 24.12.2018 (pondělí) - 31.12.2018 (pondělí): Vánoční trhy na točáku (cca 2-3 stánky), 

ul. Gen. Svobody 24.12.2018 od 14:00 do 21:00, od 25.12.2018 bude provozní doba 

od 09:00 do 21:00 hod., pouze dne 31.12.2018 bude prodej ukončen ve 13:00 hod.,  

- 28.11.2018 (středa) a 07.12.2018 (pátek): Vánoční odpoledne s divadlem, Hl. třída u 

divadla, od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

- 16.12.2018 (neděle) - 19.12.2018 (středa): Zabíjačkové trhy u radnice a Adventní dny 

splněných přání, nám. Míru případně kvůli rekonstrukci radnice Sady 1. máje, od 

10:00 do 19:00 hod. 

- 14.12.2018 (pátek) – 15.12.2018 (sobota): Vánoční farmářské trhy, Hl. třída před 

Českou spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod.  

- 25.12.2018 (úterý): Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba, klášterní kostel a prostor 

před vchodem, od 16:30 do 19:00 hod. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4996/18 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek Divadla Šumperk s.r.o. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje 

vstupenek Divadla Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, 

zastoupené ředitelem MgA. Matějem Kašíkem. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4997/18 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek Divadla Šumperk s.r.o. 

svěřuje 

v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 27.09.2018 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o ukončování smlouvy o obchodním zastoupení, jejichž předmětem bude 

zprostředkování prodeje vstupenek Divadla Šumperk, s.r.o., a uzavírání dodatků k výše 

uvedené smlouvě. 
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Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 

k uzavření výše uvedené smlouvy a dodatkům k této smlouvě. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4998/18 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

1. Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z. s., se sídlem J. z Poděbrad 418/44, 

787 01 Šumperk, IČO 02214946, na pořádání benefičního koncertu dne 17. října 

2018. 

2. Střední zdravotnickou školu, Šumperk, Kladská 2, se sídlem Kladská 2, 787 01 

Šumperk, IČO 00851213, na pořádání slavnostního vyřazení absolventů dne            

29. května 2019. 

3. Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z. s., se sídlem Komenského 9, 787 01 

Šumperk, IČO 64094740, na pořádání benefičního koncertu dne 25. června 2019. 

 

Termín:  25.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4999/18 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout věcný dar – 

Lavičku Václava Havla v celkové hodnotě 278.300,-- Kč vč. DPH, od společnosti SHM, s.r.o., 

Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519, zastoupené Ing. Pavlem Holubářem, v souladu  

s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

5000/18 Příspěvková organizace města Šumperka – provozní příspěvek 

ukládá 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 0085091, v souladu 

s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu 

zřizovatele v celkové výši 300 tis. Kč. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

5001/18 Příspěvková organizace města Šumperka – provozní příspěvek 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 0085091, navýšení provozního 

příspěvku na rok 2018 ve výši 300 tis. Kč. 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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5002/18 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ mezi CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391, a městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

5003/18 Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku 

schvaluje 

vypsání nadlimitního otevřeného řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Zajištění sběru, svozu a 

třídění KO (plast, sklo, nápojový karton a papír) ve městě Šumperku,“ na dobu určitou od 

01.07.2019 do 30.06.2024. 

Termín:  19.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

5004/18 Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku 

schvaluje 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami 

   členové 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Dana Krňávková, Vladimír Hošek, Mgr. Milan Šubrt,                         

Ing. Eva Zatloukalová 

   náhradníci 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Renata Křížová, Ing. Alena Turková, Mgr. Ilona Moťková,              

Emilie Lovichová. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

5005/18 Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku 

pověřuje 

1. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 

řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: 1. místostarosta 
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5006/18 Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka 

schvaluje 

vypsání otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele varovného a 

informačního systému současně sloužícího ke zvukovému informování obyvatelstva dané 

lokality, v rámci projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města 

Šumperka“. 

 

Členové hodnotící komise včetně náhradníků: 

 

Členové:   

2. místostarosta, Ing. Zuzana Matějčková, Ing. Dana Krňávková, Mgr. Milan Šubrt,        

Ing. Martina Indrová. 

       

Náhradníci:  

1. místostarosta, Pavel Koutný, DiS., Ing. Alena Turková, Mgr. Ilona Moťková,                         

Ing. Sylva Jánětová 

 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

5007/18 Digitální povodňový plán města a ORP Šumperk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování digitálního povodňového 

plánu města a ORP Šumperk v rámci projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a 

informační systém města Šumperka“. 

 

Členové hodnotící komise včetně náhradníků: 

 

Členové:   

2. místostarosta, Ing. Zuzana Matějčková, Ing. Dana Krňávková, Mgr. Milan Šubrt,   

Ing. Martina Indrová. 

       

Náhradníci:   

1. místostarosta, Pavel Koutný, DiS., Ing. Alena Turková, Mgr. Ilona Moťková, 

Ing. Sylva Jánětová. 

 

Minimální seznam zájemců ve složení: 

1) HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČO 61061557 

2) HYDROPROGRESS, s.r.o., Sevastopolská 6, 627 00 Brno, IČO 04449461 

3) Ing. Lumír Pála, Čapkova 390, 363 01 OSTROV, IČO 68783531 

4) Ing. Jana Nečesánková, Schweitzerova 527/39, 779 00 Olomouc, IČO 05309565 

 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

5008/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného  doporučení  odboru  sociálních věcí  uzavřít nájemní smlouvu k   bytu o 

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské  
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mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a J. P.,  trvale bytem Loučná nad Desnou, jako nájemkyní na 

straně druhé, za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

15.10.2018  

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5009/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení  odboru  sociálních  věcí uzavřít  nájemní  smlouvu  k  bytu  

o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a A. P., trvale bytem Bludov, jako nájemkyní na straně druhé, 

za podmínek:  

 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.11.2018  

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5010/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě                                         

č. SML/2017/0531/OSM uzavřené dne 07.09.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. H., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2018 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5011/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 1       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní      smlouvě 

č. SML/2017/594/OSM uzavřené dne 16.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. K.,  trvale 

hlášena Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické,  na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2018 
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- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5012/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 1       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní      smlouvě 

č. SML/2017/592/OSM uzavřené dne 16.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. Š., bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2018 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5013/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 1       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní      smlouvě 

č. SML/2017/0624/OSM uzavřené dne 30.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. T.,  bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2018 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5014/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít         dodatek    č. 1   za   účelem    prodloužení    doby     nájmu   k   nájemní     smlouvě 

č. SML/2017/593/OSM uzavřené dne 16.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. T., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5015/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 1       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní      smlouvě 

č. SML/2017/0595/OSM uzavřené dne 16.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. K.,  bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2018 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5016/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 4       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní      smlouvě 

č. DPS/0012/2015 uzavřené dne 15.04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. N.,  bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.01.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

5017/18 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít       dodatek      č. 3       za     účelem      změny  doby   nájmu     k      nájemní     smlouvě 

č. SML/2016/0335/OSM uzavřené dne 24.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. Š.,  bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.01.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5018/18 Rozpracování usnesení ZM č. 1131/18 – dotace z rozpočtu města Šumperka – 

individuální žádost 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2019 individuální 

dotaci poskytovanou z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 příjemci Hokejový Klub Mladí 

Draci Šumperk, z. s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 00494917, ve výši 4.400.000,-- Kč. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

5019/18 Rozpracování usnesení ZM č. 1133/18 – dotace z rozpočtu města Šumperka – 

individuální žádost 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 navýšení rozpočtu odboru 

ŠKV ve výši 80.000,-- Kč na pokrytí žádosti TV Metuje s. r. o., o individuální dotaci z rozpočtu 

města Šumperka pro rok 2018. 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

5020/18 Rozpracování usnesení ZM č. 1172/18 – MJP – nepeněžitý vklad do společnosti 

Podniky města Šumperka a.s. (pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované 

PD) 

ukládá 

řediteli PMŠ a.s. učinit kroky potřebné pro zpracování návrhu na schválení nepeněžitého 

vkladu týkajícího se Bratrušovského koupaliště do společnosti Podniky města Šumperka a.s. 

 

Termín:  10.01.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

 

5021/18 Rozpracování usnesení ZM č. 1173/18 – MJP – nepeněžitý vklad do společnosti 

Podniky města Šumperka a.s. (pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované 

PD) 

ukládá 

vedoucí odboru MJP předložit zastupitelstvu města dle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), příslušný návrh na schválení nepeněžitého vkladu do základního 

kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s. 

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5022/18 Rozpracování usnesení ZM č. 1180/18 – Armáda spásy v ČR, z.s. – dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2018 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2018 

navýšení rozpočtu odboru SOC ve výši 350.000,-- Kč na pokrytí dodatku  č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož     RNDr. Jan Přichystal 

                               starosta                                1. místostarosta 
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